
 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY KULESZE KOŚCIELNE 

ZA 2018 ROK 

 

Na podstawie art. 28 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy  przedstawia raport o stanie 

gminy za rok poprzedni 

 

Gmina Kulesze Kościelne położona jest w powiecie wysokomazowieckim,                            

w województwie podlaskim. Od północy graniczy z gminą Rutki i Kobylin Borzymy,                        

od zachodu z gminą Kołaki Kościelne, od południa z gminą Wysokie Mazowieckie,                     

od wschodu z gmina Sokoły. Terytorium Gminy obejmuje powierzchnie 115,4 km2.       

Wspólnotę samorządową tworzą z mocy prawa mieszkańcy 32 sołectw w liczbie  

3149 osób.  

Gmina Kulesze Kościelne - mała ojczyzna, miejsce przyjazne do życia, 

prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji własnych aspiracji. Gmina                              

o wyspecjalizowanym i nowoczesnym rolnictwie, z długimi tradycjami. Pełna 

aktywnych, przedsiębiorczych i zintegrowanych mieszkańców. 

Gmina tworzy warunki  zrównoważonego rozwoju gminy poprzez  efektywne 

zaspokajanie potrzeb mieszkańców zapewniając godne warunki życiowe, rozwój 

społeczeństwa lokalnego oraz poczucie stabilizacji w przyszłość poprzez realizację 

celów. 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY KULESZE KOŚCIELNE 

1. Działające w formie jednostek budżetowych: 

1) Urząd Gminy Kulesze Kościelne, 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych, 

3) Szkoła Podstawowa im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach 

Kościelnych. 

2. Działające w formie instytucji kultury: 

     1)  Gminna Biblioteka Publiczna w Kuleszach Kościelnych. 

REALIZACJA PROGRAMÓW I STRATEGII  

W Gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 I.  Strategia Rozwoju Gminy Kulesze Kościelne na lata 2015-2022 

W strategii Rozwoju Gminy zaplanowano na okres  ośmiu lat następujące cele 

strategiczne:  



1. Rozwój infrastruktury technicznej w gminie,  

2. Rozwój lokalnej gospodarki, 

3. Poprawa warunków życia mieszkańców, 

4. Poprawa wizerunku i estetyki Gminy. 

Realizacja zadań: 

 Obszar strategiczny - Rozwój infrastruktury technicznej w gminie 

Cel operacyjny - Rozwój infrastruktury drogowej, zrealizowano następujące 

zadania: 

1) Przebudowa  drogi gminnej (asfalt jedna warstwa) Chojane Sierocięta – Gołasze    

    Puszcza  330 m b. 

2) Przebudowę drogi gminnej (asfalt) Tybory Uszyńskie – Gołasze Dąb  643 m b. 

3) Rozbudowa  drogi gminnej  Stare Wykno – Nowe Wykno o długości 614 m b.  

4) Rozbudowa drogi gminnej   ul. Łąkowej w Kuleszach Kościelnych  391  m b wraz                         

    z budową oświetlenia ulicznego. 

5) Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez oznakowanie                                  

    i położenie progów zwalniających szybkość jazdy na ul. Pięknej. 

 

Cel operacyjny - Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej 

(kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i sportowej)  zrealizowano następujące 

zadania:   

1) „Wykonanie termomodernizacji i elewacji na budynku usługowym w Kalinowie      

     Solkach” ; 

2) „Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele      

     rekreacyjne”. 

Obszar  strategiczny - Poprawa warunków życia mieszkańców: 

Cel operacyjny Zwiększenie poziomu aktywności i integracji mieszkańców 

1) Zorganizowano  Festyn Św. Bartłomieja – Dożynki  2018 w Kuleszach Kościelnych. 

2) Uruchomiono powiadamianie mieszkańców o bieżących wydarzeniach na terenie      

     gminy za pomocą  urządzeń elektronicznych. 

 

FINANSE GMINY 

Budżet gminy Kulesze Kościelne na 2018 r. zakładał: 

dochody  w kwocie:  plan 15.597.337,51 zł.   

                       wykonanie 15.408.653,37 zł.  tj. 98,79% 



wydatki w kwocie: plan  17.847.337,51 zł. 

                      wykonanie 16.958.195,70 zł tj. 95,02% 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.893,19 zł., 

 natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.385,27 zł. 

 W gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych: 

1) Szkoła dla każdego  – kwota zewnętrznego finansowania: 196.246,82 zł, zaś wkład   

     własny wynosił  0. 

2) Edukacja przedszkolna 82.352,59 zł –kwota zewnętrznego finansowania  74.852,59     

    zł. zaś wkład własny wynosił 7.500 zł,  

3) Zagospodarowanie placu w Centrum miejscowości Kulesze Kościelne  624.722,33    

     zł, kwota zewnętrznego finansowania 442.392,78 zł,  wkład własny  182.329,55  zł.  

4) Rozbudowa  drogi gminnej ul. Łąkowej w  Kuleszach Kościelnych 655.021,07 zł.                      

    ze   środków zewnętrznych 234.192,00 zł., wkład własny 420.8929,07 zł. 

5) „Wykonanie termomodernizacji i elewacji na budynku usługowym w Kalinowie            

      Solkach” 171 243,91 zł., kwota zewnętrznego dofinansowania 9950,00 zł.  wkład      

      własny 161293,91 zł. 

 W ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego w gminie zrealizowano 

wydatki na łączną kwotę 368.197,36 zł. w tym: 

1) drogi gminne 283 909,65 zł. (nawiezienie żwiru, kruszywa, prace równiarką) 

2) place gminne 58 182,99 zł, (zagospodarowanie placów gminnych w sołectwach) 

3) straże 26 104,72 zł. (zakup wyposażenia do budynków strażackich) 

Zrealizowano wszystkie przedsięwzięcia zgłoszone we wnioskach przez sołectwa. 

  Na promocję gminy w 2018 r. wydano 96.044,43 zł.  

Wydatki te  wiązały się z przygotowaniem i przeprowadzeniem festynu Św. 

Bartłomieja-Dożynki 2018, jak również na poprawą wyglądu i estetyki miejscowości 

gminnej Kulesze Kościelne . 

Na dzień 31 grudnia  2018 Gmina Kulesze Kościelne i jej jednostki podległe  nie 

posiada zadłużenia, nie udzielała poręczeń i gwarancji.   

 

MIESZKAŃCY GMINY 

Na początek 2018 r. na terenie gminy  mieszkało   3173 osób. Na koniec roku 3149 

osób W okresie roku liczba  mieszkanek i mieszkańców  zmniejszyła się o 24 osób,                         

w tym 1552 kobiet i 1597 mężczyzn. 

 W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 



- liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej)   wynosiła 282 osób,   

  a liczba mieszkańców 265, 

- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wyniosła 881 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym  (15-64) wynosiła 1085, 

- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 389 a liczba                           

mieszkańców 247. 

Migracje przebiegały w kierunku  (miasta i zagranicy i związane były z pracą. 

W 2018 r. urodziło się w gminie 34 osób, w tym 14 dziewczynek i 20 chłopców, 

a zmarło 34 osób, w tym 21 kobiet i 13 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 

2018 r. wyniósł 0. Najczęstsze przyczyny zgonów to nagłe zatrzymanie krążenia.                               

Nie odnotowano w 2018 r.  zgonów niemowląt. 

Na początku 2018 roku szacowano, że 74 osób zagrożonych było ubóstwem, zaś pod 

koniec 2018 r. szacowano tę grupę na 66 osób.  

Przyczyną spadku jest świadczenie 500+, świadczenia rodzinne, dodatki do 

świadczeń. 

 Na początku 2018 r. liczba bezrobotnych wynosiła 69 osób,  zaś na dzień 31 

grudnia 2018 r. 61 osób. Przyczyną spadku są migracje celem podjęcia pracy. 

 

OCHRONA ZDROWIA 

Służba Zdrowia 

Na terenie gminy funkcjonują 2 podmioty lecznicze: 

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PULS” Topolski, Olędzka spółka jawna; 

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej M-Dent – Monika Plewik  

W gminie funkcjonował  jeden punkt apteczny, w którym zatrudniony jest technik 

farmacji.  

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

Rada Gminy uznając trzeźwość  za niezbędny warunek moralnego dobra 

społeczności gminnej co roku uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. W programie zawarte są działania związane z profilaktyką                                             

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych które realizowane są przez GKRPA. 

Środki zaplanowane na realizację  GPPRPA  29000 zł.  

Wydatki wynosiły  19 479 zł. 

Do GKRPA wpłynęło 10 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do 

podjęcia leczenia odwykowego, w tym 2 wnioski od rodziców, 8 od Kierownika 



Posterunku Policji w związku z interwencja policji gdzie wywołana była awantura  pod 

wpływem alkoholu. Rok wcześniej wpłynęły 3 wnioski, jak widzimy w ostatnim roku 

problem alkoholowy znacznie  wzrósł. GKRPA podjęła działania w powyższej sprawie 

celem skierowania na leczenie odwykowe. 

Ponadto współdziałano z instytucjami, wspierano działalność instytucji w celu 

udzielenia profesjonalnej pomocy rodzinom potrzebującym.  

Na dzień 1 stycznia  i 31 grudnia 2018 r. 11 podmiotów posiadało zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych. W ciągu roku nie było zmian w liczbie wydanych 

zezwoleń, nowe wnioski nie wpłynęły o wydanie zezwolenia 

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu) w 2018 r. sfinansowano zadania zawarte w Gminnym 

programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na 2018 r.. 

 W 2018 komisja  przeprowadziła kontrole przestrzegania zasad  i warunków 

korzystania  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w 4 punktach sprzedaży 

napojów alkoholowych, nie stwierdziła nieprawidłowości. Nie odebrano zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

POMOC SPOŁECZNA 

Beneficjentami Pomocy Społecznej w 2018 r. było 272 osoby (76 rodzin). 123 osoby 

korzystały, ze świadczeń pieniężnych, 195 osób ze świadczeń niepieniężnych. 17 osób 

korzystało wyłącznie z pomocy w postaci Pracy Socjalnej. 

Na terenie gminy nie funkcjonują: placówki interwencyjne, zajmujące się opieką 

nad dziećmi i młodzieżą, placówki rodzinne, placówki socjalizacyjne, placówki 

specjalistyczno-terapeutyczne, placówki wsparcia dziennego,  placówki stacjonarnej 

pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, noclegownie, domy i schroniska dla 

bezdomnych, rodzinne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy lub inne 

ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, domy dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży. 

Na 1 stycznia 2018 r. 212 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na 

dzień 31 grudnia 2018 r. 147 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek 

rodzinny, wynosiła na początek roku 443, a na koniec roku 346. Kwota świadczeń 

rodzinnych w 2018 r. wyniosła 835 416,40 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 103 

796,88 zł. 



Na początek 2018 r. 284 rodziny pobierało świadczenie wychowawcze                            

(tzw. 500+), a na koniec 2018 r. – 215 rodzin. Przeciętnie, na pierwsze dziecko ze 

świadczenia wychowawczego w 2018 roku  korzystało 79 %  rodzin. 

 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 

Drogi 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2018 r. 278,770  km. 

dróg. Na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostała bez zmian. Drogi asfaltowe stanowiły 

na początku 2018 roku   28,210 km. tj. 10,1 % wszystkich dróg, a pod koniec roku 

29 797 km., co stanowi 10,7 % 

Drogi gruntowe  wzmocnione żwirem na początku roku stanowiły 150,300 km. tj. 

53,9 % , na koniec roku 148,713 km., co stanowi 53,3 % drogi  naturalne z gruntu 

rodzimego stanowiły  100,260  km. co stanowi  36 % . 

Na terenie gminy nie ma ścieżek rowerowych. 

W gminie w 2018 r. zrealizowano inwestycje drogowe na odcinku 1978 m b : 

1) Przebudowa  drogi gminnej  Chojane Sierocięta – Gołasze Puszcza  330 mb. za 

kwotę 141 763 zł., środki własne gminy 

2) Przebudowa drogi gminnej Tybory Uszyńskie – Gołasze Dąb 643 m b. za kwotę 

519 347 zł., środki własne gminy 

3) Rozbudowa drogi gminnej Stare Wykno – Nowe Wykno   614 m b. za kwotę 449 970 

zł. , środki własne  gminy. 

4) Rozbudowa drogi gminnej w Kuleszach Kościelnych, ul. Łąkowa 391 m b. za kwotę 

649 179 zł. z dofinansowaniem zewnętrznym 

Ogółem wykonano inwestycje drogowe o długości 1978 m b. 

 Ponadto w 2018 roku wykonano: 

1) Termomodernizacje i elewacje budynku usługowego w Kalinowie Solkach, 

2) Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele   

     rekreacyjne. 

 

Wodociągi 

Długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 70,8 km. Dostęp do sieci wodociągowej  

w gminie posiada ok. 95 % mieszkańców, pozostali posiadają  studnie.  Sieci 

kanalizacyjnej na terenie gminy nie ma. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do 

szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których na terenie gminy jest 105. 



Sieć gazowa nie występuje na terenie gminy, mieszkańcy korzystają z gazu butlowego 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

Mieszkania  

Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:  

1) W Kuleszach Kościelnych przy ul. Głównej 6 – w budynku znajduje się 4 mieszkania, 

o powierzchni [64,56 m2], [57,00 m2], (45,72 m2), [63,48 m2] (łączna powierzchnia 

mieszkań w tym budynku to 230,76 m2), o przeciętnej liczbie izb 3,  

2) W Kuleszach Kościelnych przy ul. Pięknej 8 – w budynku znajduje się 3 mieszkania, 

o powierzchni [64,56 m2], [60,34 m2],  [70,74 m2] (łączna powierzchnia mieszkań w tym 

budynku to 195,81m2), o przeciętnej liczbie izb 3,  

3) W Kuleszach Kościelnych przy ul. Głównej 2 – w budynku znajduje się 3 mieszkania, 

o powierzchni [56,60 m2], [56,60 m2],  [56,60 m2] (łączna powierzchnia mieszkań w tym 

budynku to 169,80 m2), o przeciętnej liczbie izb 2,  

4) W Nowych Grodzkich–w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni                      

78,30 m2, o przeciętnej liczbie izb 3,  

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018 r., 11 mieszkań,  

na dzień 31 grudnia 2018 r. nie było zmian.  

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 59,77 m2, a ogółem,                                

w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 0,21 m2.  

Niewykorzystanych było 0 mieszkań.  

W 2018 r. nie dokonano sprzedaży  mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie 

gminy. 

W 2018 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali 

mieszkalnych, będących w zasobach gminy  

W 2018 r. nie było zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy. 

W 2018 r. nie dokonano remontu mieszkań, znajdujących się na terenie Gminy. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. w 100 % mieszkań, będących w zasobie gminy, były 

toalety. 

W 2018 r. nie wypłacono dodatków mieszkaniowych.  

Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 0 osób, zaś pod koniec 

2018 r. była to  1 osoba. Średni czas oczekiwanie na otrzymanie mieszkania wynosił 

w 2018 r. 6 miesięcy. Względem lat poprzednich, czas oczekiwania spadł, gdyż 

zwolniło się jedno mieszkanie.  



Nieruchomości gruntowe: 

Ogólna powierzchnia gruntów na dzień  31.12.2018 r. wynosi 232,7 ha, w tym: 

Grunty pod drogami – 191,5 

Inne grunty użyteczności publicznej – 41,2 

W 2018 roku gmina nabyła grunty o powierzchni 0,3011 ha na uregulowanie pasa dróg 

gminnych. 

Grunty oddane w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Kuleszach Kościelnych-1,4 ha, 

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Rolnik, Poczcie Polskiej                                    

i Bankowi Spółdzielczemu – 0,79 ha 

Grunty oddane w dzierżawę na okres do 3 lat: 

Chojane Pawłowięta 1,07 ha, 

Chojane Piecki 0,0200 ha, 

Wnory Wypychy 1,06 ha, 

Tybory Uszyńskie 0,25 ha. 

 

TRANSPORT 

Na terenie gminy nie ma transportu zbiorowego zarządzanego przez gminę. 

Mieszkańcy korzystają z transportu PKS. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa, 

która nie jest aktywna dla pociągów pasażerskich. Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać 

z przewozu PKP dojeżdżają do najbliższej stacji PKP znajdującej się w Szepietowie. 

W gminie funkcjonuje jeden parking,  pobudowany w 2018 roku przez gminę. 

który usytuowany jest w Kuleszach Kościelnych,  w pasie drogi gminnej.  

 

SPRAWY OBYWATELSKIE 

Do urzędu wpłynęło w 2018 r. 21 wniosków o udzielenie informacji publicznej. 

Dotyczyły przeważnie realizacji zadań gminnych. 

W przypadku wszystkich wniosków które wpłynęły do urzędu informacja została 

udzielona. 

Natomiast do Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  nie wpłynęły wnioski 

o udzielenie informacji publicznej.  

W 2018 roku do urzędu gminy nie wpłynęły skargi, wnioski i petycje. 

W Gminie aktywnie działają następujące instytucje: 

1) W 2018 roku powstało stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Kulesianki” które 

funkcjonowała w gminie  od 2011 roku. 



2) Gminna Rada Seniora, 

3. Ochotnicza straż Pożarna.  

W 2018 r. odbyło się 32 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. Na 

poszczególnych zebraniach frekwencja kształtowała się następująco: 

1. Na zebraniu w sołectwie Chojne -Bąki , które odbyło się 18 września 2018 r. 

frekwencja wynosiła 64 %. 

2. Na zebraniu w sołectwie Chojane- Gorczany, które odbyło się 23 września 2018 

r. frekwencja wyniosła 30 %. 

3. Na zebraniu w sołectwie Chojane- Pawłowięta, które odbyło się 10 września 

2018 r. frekwencja wyniosła 20 %. 

4. Na zebraniu w sołectwie Chojane- Piecki, które odbyło się 16 września 2018 r. 

frekwencja wyniosła 30 %, 

5. Na zebraniu w sołectwie Chojane- Sierocięta, które odbyło się 23 września 2018 

r. frekwencja wyniosła 18 %. 

6. Na zebraniu w sołectwie Chojane- Stankowięta, które odbyło się 27 września 

2018 r. frekwencja wyniosła 42 %. 

7. Na zebraniu w sołectwie Czarnowo- Biki, które odbyło się 22 września 2018 r. 

frekwencja wyniosła 16 %. 

8. Na zebraniu w sołectwie Faszcze, które odbyło się 16 września 2018 r.                                 

frekwencja wyniosła 20 %, 

9. Na zebraniu w sołectwie Gołasze Dąb, które odbyło się 16 września 2018 r.                    

frekwencja wyniosła 14 %. 

10. Na zebraniu w sołectwie Goląsze Mościckie, które odbyło się 16 września 2018 

r. frekwencja wyniosła 18 %. 

11. Na zebraniu w sołectwie Grodzkie Szczepanowięta, które odbyło się 8 września 

2018 r. frekwencja wyniosła 13 %. 

12. Na zebraniu w sołectwie Kalinowo Solki, które odbyło się 8 września 2018 r. 

frekwencja wyniosła 24 %. 

13. Na zebraniu w sołectwie Kulesze Kościelne, które odbyło się 10 września 2018 

r. frekwencja wyniosła 9 %. 

14. Na zebraniu w sołectwie Kulesze Litewka, które odbyło się 20 września 2018 r. 

frekwencja wyniosła 25 %. 

15. Na zebraniu w sołectwie Kulesze Podawce, które odbyło się 16 września 2018 

r. frekwencja wyniosła 31 %. 



16. Na zebraniu w sołectwie Kulesze Podlipne, które odbyło się 30 września 2018 

r. frekwencja wyniosła 63 %. 

17. Na zebraniu w sołectwie Leśniewo- Niedźwiedź I, które odbyło się 28 września 

2018 r. frekwencja wyniosła 37 %. 

18. Na zebraniu w sołectwie Leśniewo- Niedźwiedź II, które odbyło się 30 września 

2018 r. frekwencja wyniosła 53 %. 

19. Na zebraniu w sołectwie Niziołki Dobki, które odbyło się 24 września 2018 r. 

frekwencja wyniosła 30 %. 

20. Na zebraniu w sołectwie Nowe Grodzkie, które odbyło się 23 września 2018 r. 

frekwencja wyniosła 35 %. 

21. Na zebraniu w sołectwie Nowe Kalinowo, które odbyło się 24 września 2018 r. 

frekwencja wyniosła 37 %.  

22. Na zebraniu w sołectwie Nowe Wykno, które odbyło się 23 września 2018 r. 

frekwencja wyniosła 9 %. 

23. Na zebraniu w sołectwie Stara Litwa, które odbyło się 28 września 2018 r. 

frekwencja wyniosła 26 %. 

24. Na zebraniu w sołectwie Stare Grodzkie, które odbyło się 1 lutego 2018 r. 

frekwencja wyniosła 11 %. 

25. Na zebraniu w sołectwie Stare Kalinowo, które odbyło się 27 września 2018 r. 

frekwencja wyniosła 18 %. 

26. Na zebraniu w sołectwie Stare Niziołki, które odbyło się 23 września 2018 r. 

frekwencja wyniosła 34 %. 

27. Na zebraniu w sołectwie Stare Wykno, które odbyło się 19 września 2018 r. 

frekwencja wyniosła 11 %. 

28. Na zebranie w sołectwie Stypułki- Giemzino, które odbyło się 15 września 2018 

r. frekwencja wyniosła 25 %. 

29. Na zebraniu w sołectwie Tybory Uszyńskie, które odbyło się 25 września 2018 

r. frekwencja wyniosła 46 %. 

30. Na zebraniu w sołectwie Wnory- Pażochy, które odbyło się 25 września 2018 r. 

frekwencja wyniosła 22 %. 

31. Na zebraniu w sołectwie Wnory Wiechy, które odbyło 25 września 2018 r. 

frekwencja wyniosła 20 %. 

32. Na zebraniu w sołectwie Wnory Wypychy, które odbyło się 29 września 2018 r. 

frekwencja wyniosła 17 %.  



 

PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE 

W 2018 roku odnotowano na terenie gminy zdarzenia o charakterze 

szczególnym, których liczba  znacznie wzrosła w sprawozdawczym roku: 

1) Interwencje policyjne - 188, w tym 26 z udziałem osób nietrzeźwych,  

2) Wykroczenia - 168, w tym 133 zakończone postępowaniem mandatowym                                      

    i 35 zakończonych skierowaniem wniosku do Sądu Rejonowego, 

3) przestępstwa -  15, w tym 9 z udziałem osób nietrzeźwych, 

4) doprowadzono w celu wytrzeźwienia do pomieszczenia dla osób zatrzymanych                                       

    w Komendzie Powiatowej Policji – 2 osoby. 

5)zatrzymanych kierowców w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym-9 

 

EDUKACJA 

Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych 

1. W gminie w 2018 r. funkcjonowała  1 szkoła podstawowa. 

2. W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na  szkołę z budżetu gminy   

    wyniosły 12 674 zł. 

3. Wydatki gminy na oświatę wynosiły  4 245 936,51 zł., z czego  2 373 636,00 zł.                  

     tj. 56 %) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

4. We wrześniu 2018 r. naukę w  szkole podstawowej rozpoczęło 297 uczennic                              

     i uczniów w tym:  50-ro dzieci w oddziałach przedszkolnych  5 i 6-latków,                                                                 

    220 uczniów klas I-VIII, oraz 27 uczniów oddziału gimnazjalnego. 

5. W szkole odbywała się obowiązkowa nauka języka angielskiego dla 296 uczniów     

    klas I-VIII, klasy III gimnazjum i dzieci  z oddziałów przedszkolnych oraz języka     

    rosyjskiego dla 78 uczniów klas VII, VIII oraz uczniów oddziału gimnazjalnego. 

6. W szkole funkcjonowało 17 oddziałów. Do  jednej klasy (oddziału) uczęszczało                     

    w  2018 r. średnio 17,5 osób. Największa liczba uczniów w klasie/oddziale to 25   

    osób zaś najmniejsza  - 11. 

7. W szkole  zatrudniono 32  nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty – 30,88),                           

     w  tym 5 nauczycieli kontraktowych,   3  nauczycieli  mianowanych,  24    

     nauczycieli    dyplomowanych.   

8. Na  jeden etat nauczyciela przypadało średnio 9,6 ucznia. 

9. W roku 2018  szkołę ukończyło 26 gimnazjalistów. Wszyscy  pozostali uczniowie    

    w liczbie 221 otrzymali  promocję do klasy wyższej. 



10. Wójt Gminy Kulesze Kościelne przyznał stypendium za wyniki w nauce w  2018     

      roku  dla 2 uczniów. Wynosiło ono  100,00 zł. miesięcznie dla jednego ucznia.    

      Przyznano je z racji uzyskania przez uczniów tytułu finalisty w konkursach    

      przedmiotowych i osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce. 

11. Dowożeniem zorganizowanym przez gminę objętych było w szkole podstawowej   

      165 uczniów, co stanowi  56% ogółu wszystkich uczniów szkoły.  

Opieka przedszkolna 

1. W  2018  r.  funkcjonował w gminie Punkt Przedszkolny jako inna forma wychowania 

przedszkolnego obejmujący dwie grupy przedszkolne 3 i 4 – latków. Do Punktu 

Przedszkolnego  przyjęto wszystkie dzieci  z terenu gminy , których rodzice złożyli 

wymagane dokumenty podczas rekrutacji. Łącznie do oddziału przyjęto 38 

przedszkolaków.  

2. Opieką przedszkolną objęto dzieci przez 5 godzin dziennie. Zajęcia w Punkcie 

Przedszkolnym prowadziły 2 nauczycielki, wspomagane przez 2 osoby zatrudnione 

jako opiekunki  dziecięce  

3. W 2018 roku na prowadzenie Punktu Przedszkolnego gmina wydała 147 298,57  zł. 

BIBLIOTEKA 

Na terenie gminy funkcjonuje jedna Gminna Biblioteka Publiczna i jedna Biblioteka  

Szkolna, które w pełni zaspokajają potrzeby czytelników gminy.  

Biblioteka szkolne. 

1. Biblioteka  Szkolna  liczy 14200 woluminów,  zakupiono 217 egzemplarzy książek 

oraz 2702 egzemplarzy podręczników, które są wypożyczane na cały rok dla uczniów 

poszczególnych klas. 

Stan czytelnictwa w Szkole Podstawowej – 11,59 wynosił  rok wcześniej 25,7 

przeczytanych książek na jednego ucznia, nastąpił spadek do ubiegłego roku o 14,11 

książki na jednego ucznia. 

Stan czytelnictwa w Gimnazjum – 4,28  w ubiegłym roku 11,6  przeczytanych książek 

na jednego ucznia, spadek o 7,32 książki na jednego ucznia. 

Jest to spowodowane tym iż jest mniejsze zainteresowanie czytaniem książek, 

większe zainteresowanie  internetem. 

Gminna Biblioteka Publiczna 

   Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 13780 woluminów, zaś na 

koniec roku - 14041 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańców łączna liczba 



woluminów wynosiła 4,34 na dzień 1  stycznia 2018 r. oraz 4,46 wol. na dzień 31 

grudnia 2018 r. 

-   Liczba zakupionych książek w  2018 r. – 255 woluminów, 

-   Książki otrzymane nieodpłatnie 52 woluminów, 

   Na wysoki wskaźnik zasobności księgozbioru wpłynął wzrost nakładów na zakup 

nowości wydawniczych. 

Zakup opiera się na analizach potrzeb środowiska i zakup zgodny z jego 

potrzebami. Wzrost ma związek z kontynuacją Wieloletniego Programu: ,,Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa” dotującego zakup nowości wydawniczych, jak i z 

dotacji organizatora. Wysoki poziom zakupu daje szansę na kształtowanie zasobów 

pod warunkiem prowadzenia selekcji i eliminacji materiałów zbędnych o nieaktualnej 

treści, zaczytanych i zniszczonych. Przytłoczenie księgozbioru materiałami zbędnymi 

i wymagającymi wycofania z udostępnienia wpływa negatywnie na wykorzystanie 

zbiorów i poziom czytelnictwa. Dlatego też w 2018 r. zostało wycofanych na skutek 

zniszczenia 46 wol. 

        Wydatki na materiały biblioteczne (zakup zbiorów, prenumerata czasopism) w 

2018 r.- 7051 zł. w tym  wydatki na zakup  książek  – 6500 zł. 

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 r. wynosiła – 2000 zł. 

Biblioteka prenumeruje 2 czasopisma: „Gazeta Współczesna” i „Kontakty”, które 

są udostępniane czytelnikom na miejscu. 

     Biblioteka nie posiada:  katalogu on – line, będącego źródłem informacji o 

zasobach,  audiobooków i zbiorów elektronicznych, oraz nie umożliwia wypożyczania 

płyt CD i DVD.    

 

  

Czytelnicy  

Liczba czytelniczek i czytelników zarejestrowanych na początku roku 2018 r. – 139 

osób na koniec roku - 116 osób, mniej o 23 osoby.         

Wykorzystanie zbiorów 

    Liczba wypożyczeni na zewnątrz w 2018 r. – 7599 wol. ( w 2017 r. – 6539 wol.). 

    Liczba egzemplarzy udostępnionych na miejscu w 2018 r.- 242 wol. ( w 2017 r.-    

    211 wol.). 

   Liczba udostępnionych czasopism bieżących  w 2018 r. – 204 egzemplarze 



     Wydatki bieżące na prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej i 

upowszechnianie czytelnictwa   oraz Centrum  Kulturalno-Edukacyjnego Wsi wyniosły 

w 2018 r. – 105 195 zł. 

Informatyzacja  

    Biblioteka jest wyposażona w komputery. W 2018 r. ich liczba wynosiła -  6, w 

tym dostępnych dla użytkowników – 3. 

W 2018 r. na skutek burzy i uderzenia pioruna 2 komputery uległy awarii, zostały 

oddane do naprawy, a dla użytkowników pozostał 1 komputer. 

Biblioteka oferuje czytelnikom korzystanie z komputerów podłączonych do 

Internetu, przewodowego oraz    korzystanie z Internetu bezprzewodowego.  

Biblioteka nie posiada katalogu on-line, jednakże poprzez stronę : 

www.szukamksiążki.pl, istnieje możliwość sprawdzenia czy dany wolumin jest 

dostępny w księgozbiorze. 

    Biblioteka posiada własną stronę www umożliwiającą zamieszczanie 

aktualnych informacji. 

W lokalu poza biblioteką znajduje się czytelnia,  sala konferencyjna oraz 

siłownia. 

Powierzchnia użytkowa biblioteki  wynosi 120 m2, liczba miejsc dla czytelników 

– 10. Umożliwiony jest wolny dostęp do półek. 

    Obiekt biblioteczny nie jest przystosowany do obsługi grup specjalnych 

użytkowników: osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób niewidzących i 

słabowidzących. 

Dostępność biblioteki 

        Biblioteka jest czynna 5 dni w tygodniu (od pn. do pt.) w godz. 10.00 – 18.00.  

       W 2018 r. na stanowisku bibliotekarskim zatrudniona była jedna osoba. 

       Korzystać z siłowni i innych ofert świetlicy można w godz. pracy biblioteki, a w 

poniedziałki, środy i piątki świetlica jest czynna do godz. 20.00 . 

Opiekun świetlicy jest dostępny przez 3 dni w tygodniu. Struktura zatrudnienia nie 

uległa zmianie. 

Oferta i udział w imprezach bibliotecznych 

    W 2018 r. biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia mające na celu 

promocję czytelnictwa: zwiedzanie biblioteki przez uczniów - edukacja, wspólne 

czytanie książek- wysłuchanie np. bajki i sporządzenie rysunku, dyskusja nad książką, 

rozmowy z czytelnikami.  

http://www.szukamksiążki.pl/


    Biblioteka współpracuje ze szkołą oraz Centrum Kulturalno Edukacyjnym Wsi, co 

powoduje rozwój oferty kulturalnej, możliwość  zajęć dla osób indywidualnych, rodzin. 

    Przy gminnej jednostce kultury funkcjonowały następujące grupy: koło gospodyń 

wiejskich ,,Kulesianki’, klub seniora ,,Młodzi duchem”, grupy taneczne ,,Cosmo’’                              

i ,,Magnetic”, zespół ,,Rokietnica”. W ich ramach organizowane są zajęcia pieśni                            

i tańca, muzyczno – instrumentalne, ludowe, wokalne, które można zaklasyfikować 

jako: plastyczne, taneczne, muzyczne, informatyczne, edukacyjne, turystyczne                                        

i sportowo- rekreacyjne, dyskusyjne i wiele innych. 

Cele na kolejny rok 

   Kontynuacja zachęcania do czytelnictwa, zakup nowości bibliotecznych, zwiększona 

selekcja materiałów, planowany zakup nowych regałów bibliotecznych ( powierzchnia 

jest niewielka i aby promować czytelnictwo niezbędne są półki na nowości wydawnicze 

i możliwość ich eksponowania). Udział w lokalnych imprezach, współudział w ich 

organizowaniu. W roku 2019 przewidziane jest powstanie nowej kapeli ,,Horyzont” . 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

W 2018 r. odnotowano dni, w których przekroczone zostały 24-godzinny poziom 

dopuszczalny dla pyłu PM10. 

W  2018 r. szacowano, że brak danych mieszkanek i mieszkańców narażonych  

na hałas drogowy, według ministerialnych przedziałów przekroczeń.  

W gminie funkcjonują następujące zakłady szczególnie uciążliwe dla 

środowiska: Wytwórnia Mas Bitumicznych.  

Emisja zanieczyszczeń nie była mierzona. 

Na  2018 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających 

oczyszczenia (gmina i szkoła) wynosił 100 %,  pod koniec roku nie uległ zmianie.  

W 2018 roku na terenie gminy nie  istniało legalnie działające wysypisko 

odpadów komunalnych. Na początku 2018 r. w gminie zlokalizowano jedno dzikie 

wysypisko odpadów komunalnych.  W ciągu 2018 r. nie zlikwidowano  dzikiego 

wysypiska, które znajdowały się w obrębie wsi Nowe Kalinowo i Faszcze.  

W 2018 roku nie stwierdzono  pożarów wysypisk. 

 Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 22 

kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 117 kg zmieszanych odpadów 

komunalnych, zaś pod koniec roku 159 kg. Zmiana  wynikała z tego, że mieszkańcy 

zaczęli oddawać większe ilości odpadów. 



W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy 

gmina podjęła  działania w kierunku zlikwidowania dzikiego wysypiska odpadów w 

2019 r. 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

  Na początku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

objętych było 0,0061 % powierzchni gminy, w ciągu roku powierzchnia ta nie uległa 

zmianie.  

 W 2018 r. wydano 3 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestycji te dotyczyły : 

1) Budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN 15kV, 

elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej  nN 0,4 kV, słupowej stacji 

transformatorowej 15/04 na działkach Nr geod. 148/2, 133, 132, 134, 121/1 i 75/2 

obręb Stare Wykno, gmina   Kulesze Kościelne. 

2) Budowie  elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 15kV, budowie 

elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej  nN 0,4 kV, budowie stacji 

transformatorowej kontenerowej i słupowej  15/0,4kV, we wsi Chojane-Stankowięta  na 

działkach Nr geod. 128, 106, 100, 91 oraz we wsi Chojane-Sierocięta na działkach Nr 

geod. 48, 50, 51/1, 51/4, 52,  gmina   Kulesze  Kościelne. 

3) Realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „WSK4485A”składającej się z 

wieży telekomunikacyjnej o wysokości do 62 m. (wysokość zawieszenia anten – 59m) 

na części działki  nr geod. 70/2 obręb geod. Gołasze Mościckie, gmina Kulesze 

Kościelne oraz infrastruktury technicznej, instalacji antenowej. 

W roku 2018 wydano: 

1)  28 decyzji o warunkach zabudowy,  dotyczących zabudowy zagrodowej w tym  13 

decyzji na budynki mieszkalne. 

2) 7 decyzji podziału nieruchomości  

3) 3 decyzje rozgraniczenia nieruchomości. 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano 

zadania na łączną kwotę 368 197,36 zł. zł. 

 W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania: 

1) Nawiezienie kruszywa i żwiru na drogi gminne oraz równanie - 283 909,65 zł.  

2) Urządzenie placów gminne -  58 182,99 zł,  

3) Wyposażenie budynków straży - 26 104,72 zł. 

Zrealizowano wszystkie przedsięwzięcia zgłoszone we wnioskach przez sołectwa. 



SPRAWY ADMINISTRACYJNE: 

1) przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił około 30 dni, 

2) przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosił 

około 60 dni, 

W roku 2018 Rada Gminy podjęła 47 uchwał w sprawach: 

1) 8 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na 2018 r. 

2) 2 uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Ogólnego                                                                     

    w Wysokiem Mazowieckiem 

3) 1 uchwała w sprawie podziału Gminy Kulesze Kościelne na okręgi wyborcze,                            

ustalenia ich grani i numerów oraz liczby Radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym, 

4) 1 uchwał a w sprawie podziału Gminy Kulesze Kościelne na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib odwodowych komisji 

wyborczych, 

5) 1 uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kuleszach Kościelnych na 2018 rok. 

6) 1 uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi                           

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kulesze Kościelne, 

7) 1 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  

8) 1 uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin                            

zajęć dla pedagogów i doradców zawodowych, 

9) 1 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, 

10) 1 uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy                          

za 2017 rok, 

11) 1 uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie gminy Kulesze Kościelne, 

12) 1 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego , 

13) 1 uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o 

analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Gminie Kulesze Kościelne, 

14) 2 uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy, 

15) 1 uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie 

gminy Kulesze Kościelne, 

16) 1 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. 



17) 1 uchwała w sprawie zmian w wieloletnim planie finansowym na lata 2018-2021. 

18) 1 uchwała w sprawie udzielenia dotacji o dofinansowanie prac konserwatorskich 

zbytku kościoła Rzymskokatolickiego Św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych. 

19) 1 uchwała w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości 

Kulesze Kościelne. 

20) 1 uchwała w sprawie uchwalenia statutu gminy Kulesze Kościelne. 

21) 1 uchwała w sprawie przejęcia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy 

Kulesze Kościelne. 

22) 1 uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kulesze Kościelne. 

23) 1 uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego rady Gminy Kulesze 

Kościelne. 

24) 4 uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy. 

25) 2 uchwała w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy. 

26) 1 uchwała w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów 

alkoholowych na 2019 rok. 

27) 1 uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy Kulesze Kościelne na lata 2019-2023 oraz zasad wynajmowania lokali 

wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria 

wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy.  

28) 1 uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania w gminie Kulesze Kościelne „ Posiłek w szkole i  w domu na lata 2019-

2023. 

29) 1 uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w 

ramach programu:  „ Posiłek w szkole i  w domu na lata 2019-2023. 

30) 1 uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłków i żywności w 

ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i  w domu na lata 2019-

2023” 

31) 1 uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok. 

32) 3 uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok. 

Wszystkie uchwały zostały przekazane  dla pracowników  odpowiedzialnych  za 

ich wykonanie celem realizacji. Uchwały Rady Gminy zostały wprowadzone w życie, 

zostały przekazane   dla Wojewody  Podlaskiego. Uchwały prawa miejscowego zostały 



przekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Uchwały dotyczące budżetu gminy    oraz zmian w budżecie gminy zostały przesłane  

do Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Białymstoku. Wszystkie uchwały podjęte przez 

Radę Gminy są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kulesze 

Kościelne. 

Organ Nadzoru stwierdził nieważność jednej  uchwały Rady Gminy Kulesze 

Kościelne. 

Nie było zaskarżonych decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego 

Nie było skarg na akty wydane przez Radę Gminy i Wójta Gminy, 

W 2018 roku zatrudnienie w urzędzie gminy Kulesze Kościelne zmalało o jedną 

osobę, co miało związek z odejściem pracownika na emeryturę i niezatrudnienie 

nowego pracownika 

Ogólnie należy stwierdzić, iż interesanci byli zadowoleni z obsługi pracowników  

Urzędu Gminy  Kulesze Kościelne. 

 

 

 

 

 


